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Sota el títol «Polítiques culturals» aquest número extraordinari de Revista de Catalunya vol contribuir a reflexionar
sobre la cultura com a factor definidor i com a factor de cohesió; la cultura i els seus mecanismes de producció i
difusió; els agents culturals avui i les noves estratègies de futur; la cultura vista de cara endins i la seva necessària
projecció exterior
El número, que conté vint-i-un articles, s’estructura en quatre seccions: «Referents històrics», un recorregut per la
Mancomunitat i Prat de la Riba i la Generalitat Republicana amb Ventura Gassol, que van modernitzar i
institucionalitzar la cultura catalana, amb les aportacions dels historiadors Albert Balcells i Enric Ucelay-Da Cal;
«Des del Govern», on alguns dels diferents consellers de Cultura de la Generalitat de Catalunya –des de la
transició fins ara, encara que lamentem alguna absència– fan un balanç de la seva acció de govern durant els
seus mandats. ; «Des del Territori» inclou una valoració de les polítiques culturals que impulsen els diferents
territoris de parla catalana. Així es constata que al País Valencià, les Illes, la Franja... hi ha un context molt més
positiu i entusiasta en l’àmbit popular que no pas el que es manifesta oficialment; tanca el volum, la secció
«Visions i Perspectives» amb un recull d’articles sobre diversos aspectes que contribueixen a fixar el mapa cultural
del país.
REVISTA DE CATALUNYA. Número extraordinari 2013. Polítiques culturals
Josep Maria Roig Rosich: Per un projecte cultural nacional
Referents històrics
Albert Balcells: La política cultural de la Mancomunitat
Enric Ucelay-Da Cal: La consolidació del “Noucentisme de masses”: Ventura Gassol com a conseller de la
Generalitat de Catalunya, 1931-1932
Des del govern
Albert Manent i Segimon: Max Cahner, conseller de Cultura
Joan Rigol i Roig: Política cultural (1984-1985)
Joaquim Ferrer i Roca: Un esforç en la línia del “Desplegament Cultural de Catalunya (1985-1988)”
Joan Guitart i Agell: 1988-1996, al davant de la Conselleria de Cultura
Joan Maria Pujals i Vallvé: Identitat, creativitat i infrasestructures: per una cultura equilibrada (1996-1999)
Jordi Vilajoana i Rovira: Balanç d’una legislatura (1999-2003)
Des del territori
Irene Coghene: Actualitat i perspectives del català a l’Alguer
Joaquim Monclús i Esteban: Panoràmica de la situació actual de la Franja i proposta de futur
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Antoni Pol i Solé: La cultura al Principat d’Andorra
Damià Pons: La cultura a les Balears: radiografia d’una catàstrofe
Josep J. Sanmartín: La cultura valenciana. Refracció i distorsió
Visions i Perspectives
Joaquim Aloy: El repte de crear i fidelitzar públics
Ramon Castells i Anna Villarroya: La participació cultural en la política catalana
Jaume Ciurana i Llevadot: País i cultura, una proposta des de Barcelona
Josep Gifreu: La política cultural a la televisió catalana: notes per al debat
Oriol Izquierdo: La presència pública de la literatura i el coneixement de la tradició literària. El cas de la Institució
de les Lletres Catalanes
Jaume Sobrequés i Callicó: Patrimoni i cultura en temps de crisi
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